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Fårꞵa och Högh Sochner
Den 8 Martij
Åhr 1658.
Nämbden.
Jöns Olufꞵon i Fundsta, Erich Hanꞵon i Bäck,
Swen Olufꞵon i Nansta, Staphan Olꞵon i Tompta,
Erich Perꞵon i Öfrbyn, Nielz Hanꞵon i Frästa,
Johan Jöranꞵ i Hambre, Oluf Hanꞵon i Wixsta,
Oluf Jonꞵon i Trogsta, Oluf Jönꞵon i Balra,
Per Olufꞵon i Edsta, Oluf Larꞵon i Edsta.
Dato giorde Johan Jöranꞵon i Hambre sin 12mans edh.
Huusarme i Fårꞵa 18 Personer dheras skatt 7 Hemman 12 öre 15 ?:r.
Högh Sochen 7 Perꞵoner 2 hemman 13 öre 18 ?:r dher på bewijs gifwidt.
Item blef bewijs gifwidt uppå ett ödhes hemman i Hillen 5 öre 14 ? i skatt.
Oluf Olufꞵon i Skarmyre blef förlijchdt medh hans grande Oluf Jonꞵon att
Oluf Olufꞵon gaf honom 15 P K:m:t för dhen skadha han honom giordt hafr af
utburin Eldh i skogen.
Wäl:t Nielz Hanꞵon i Hudwichzwaldh lagbödh 2½ måhl i åker och en tächt
om 2 måhl till pantha af Erich Hanꞵon i Bäck för 8½ RP 2 gången, som Erich
Hanꞵons Fadher skyldigh war.
Anlangande dhe 46 P 24 öre K:m:t som en Bärꞵman widh Kopparberget
Hans Hanꞵon bd hafr betaldt för sin Fordom Drengh Dawidh Östenꞵon, som
Cämbnärs Rächningen ifrån Faluu Stadh förmähler, huilket gäldh Dawidh
tillförende för sijne wärdar Nielz Perꞵon i Kalfoge och Oluf Perꞵon i
Långbyen tillstådt hafr, men nu sädan ifrån Gåttlandh hemskrifwidt och dhem
förbudit betala. Så ähr dher öfr Rättens afsagde dom att aldenstundh gäldet
finnes bewijsligit dhet han en gångh samptycht hafwer att bethala, dy pålades
dhem b:te Peningar emot Richtigt quittens bethala.
Dato wardt Ransakat om thet rychte som gift man Oluf Erꞵon i Steenbo war
kommin uthi för olofligit omgänge medh sin legho Pijgha Lijꞵbeth
Israelsdotter, af dhet tillfälle; att aldenstundh Oluf Erꞵon medh sin pijgha
hafwa dhe både allena warit heela dagen att upkiöra och Såå en Suaal thå hafr en
änkia Hustro Sara som dher hemma hoos Oluf Erꞵons Hustro Brijtha war af
Enfaldigheet Sagdt att Oluf håller af Pijghan, menandes för sitt Arbethe, huilket
taal Hustro Brijta hafr hoos sigh förborgat illa uptagit och förstådt, och andre
dagen rådde och förmante hon sin man att han skulle taga sigh till wara för
Pijghan, dher mz Oluf fattar Argheet och sinne emot Hustrun för sådan hennes
förbråelse, och dher af gåår rychtet på banen. Så aldenstundh dher medh ingen
annor skiäl war och hustrun wiste inthet annadt medh honom Ähn thet Ehrligit
war, dy ehrkiendes b:te Oluf och Lijꞵbeth frij för samma rychte.

Pedher Anderꞵon i Klångsta lätt 2:dre gången upbiuda ett hemman ibid 14 öre
i skatt.
Anders Elieꞵon i Wixsta lätt 2:dre gången upbiuda ett hemman i Trogsta 9 öre
14 ?:r i skatt.
Pedher Erꞵon i Bärglåck lätt 2:dre gången upbiuda Bärglåck hemmnet 13 öre i
skatt.
Anlangande dhen Jordelått 4 öre 6 ?:r i skatt som Pedher Michelꞵon i Romsta
för någon rund tijd sädan hafr löst under sitt hemman, och nu Jon Jönꞵon dher
sammastädes kiärade efter att få igen loꞵa under hemmanet igen efter han
tillförende besitter 2 delarne. Så blef thet så dhem emillan wänligen förlijcht och
giort att dhe skolle behålla halfparten huar dhera af Samma lått i godo och ondo
läghi, efter gode mäns stångh och måhl, och Jon Jönꞵon bethala honom för dhen
samma halfwa lått, som dhen går och gäller i by.
Uthi dhen strijdige Saach emillan Hiordtstadman klagande och Åsaachman
Suarande om dhen RöningzJordh som Åsaachman af bägges dheras oskiften bye
Hiortwall intagit hafr Så wardt thet så efter Edsuorne mäns wittnäsbördh och
gångne Syyn afsagdt att Åsaachman skall läggia uth till Hiordtwallen igen thet
som Sunnan för BäckieSqualet widh Brosätters tächterne intagit ähr, eller dher
dhe sämias, så skifte den efter öhre och ortugh i by.
Dito den 21 Junij 1658 medh Nämbden af
förra tinget allenast för Oluf Hanꞵon i
Wichsta och Erich Hanꞵon i Bäck, insattes
Anders Anderꞵon i Långbyen och Erich
Olufꞵon i Wåålsta.
Anders Simonꞵon i Fränö wardt på sitt wallefolkz wägnar Saach 3 m:r för thet
hans Getter wore intagne uthi Oluf Jonꞵons i Skarmyre Rågsuedh, som syynt
och witnadt blef och thet efter thet 10 Cap. i Bygn. balken och skadan
åthergälda.
Uthi dhen anhängige Saach emillan Erich Olufꞵon i Wåålsta Kärande och
Mårthen Larꞵon ibid Suarande, angående någon Jordh som för någon rund
tijdh sädan war kommin ifrån Erich Olufzons gårdh, under Mårten Larꞵons
gårdh, och skatten legat quar; Så upwijstes nu en förseglat Kiöpeskrift dat: 17
Julij 1597, förmählandes att en b:d Oluf Michelꞵon som bodde på Erich
Olufꞵons gårdh hafr updragit Sal. Underlagman Anders Erꞵon i Wåålsta dher
nu Mårthen Larꞵon besitter 2 måål i åker och ängh, men om skatten förmähles
inthet. Så emädan Rätten eij kunde någon wist sluta här om, för ähn gamble
skattlängder upwijses, dy behåller huar som i handom hafr, till theꞵ annorledes
bewijses, doch så mädan Erich Olufꞵons och Sahl. Anders Styfwertz hemman
hafwer warit brödhers skijfte skolle dhe hemman till Profz upgå huadh Rättelse
man dher af kan hämpta, och dhet stånde på Erich Olufꞵons bekostnadt.
Men dhe 6 ?:r belangande som Erich Olufꞵon mehra hafr på sitt hemman ähn
Anders Styfwardt, Så ähr ordsaaken som Swen i Romsta witnade att för 50 åhr

sädan så blef ökat skatt på Erichs hemman 6 ?:r äfwen som andre i Sochnen
skedde.
Dato begärade Hustro Ciclia Kiönick Joenꞵons i Hudwichswaldh Fastebref
uppå ett halft Fäboställe i Hanꞵebodarne som hennes Faderbrodher Jon
Michelꞵon i Rollsta först Såldt hafr till Hans Olufꞵon i Hudigzwaldh för 49 P
K: M:t och En Tunna Rogh, huilket boställe Hans Olufꞵon henne sädan inrymdt
hafr. Så emädan Mårten Jonꞵon i Rollsta föregaf att dhenne lått war såldh
undan hans brodhers Michel Jonꞵons hemman ibid som nu i Fiendelandh
stadder ähr, och Elliest prætenderade Oluf Jönꞵon i Bäck wara så nähr b:te
booställe inloꞵa som hon, altså kunde ährendet för dhenne gången inthet sluthas
förähn Michel Jonꞵon kommer tillstädes eller hans Fullmächtige.
Anlangande dhe 2½ gillingztaal ängh i Öölsundh och Åkzänge som Anders
Erꞵon i Ransta will witna ifrån Per Perꞵon och Oluf Jönꞵon i Åkiö under
Nielz Anderꞵon i Öölsundh, Så gafz Anders Erꞵon dher uthinnan ingen
witzordh att witna om, hälst mädan Anders Erꞵon dher medh så länge drögdt
hafr, och dhe som någon wiꞵ underrättelꞵe dher om haft hafwa, ähre nu dödhe,
altså behåller dhe som i handom hafwa, till deꞵ dhem samma ängh medh bättre
skiähl kan ifrån winnas.
Dato lätt Anders Elieꞵon i Wichsta upbiuda ett hemman i Trogsta som ähr 9
öre 14 ?:r i skatt 3die gången. Thå framstegh Oluf Perꞵon i Moo och Tuna
Sochen och tillbödh samma hemman i börden inloꞵa dhet hans
Modherbrodher Jon Perꞵon mz Sahl. Mårten Perꞵons barn försåldt hafwa.
Så emädan Fångeman eij war tillstädes, som eij lagheligh stembd war, dy
upsattes ährendet.
Dato giorde Anna Mårthensdotter i Hudwichzwaldh anhängigh en Saach,
angående en Såldatz Gummund Perꞵons i Lundh Resterande Hufuudlöön,
som han henne gifwidt hafr, om han icke skulle komma medh lijfwet ifrån
Fiendelandh. Så emädan eij fullkombligh kunskap om hans dödh inkommit ähr,
dy ähr medh Saaken upskutit.
Oluf Anderꞵon i Kalfoga lätt 3die resan upbiuda ett hemman ibid i skatt 7 öre
2 ?:r.
Pedher Anderꞵon i Klångsta lätt 3die resan upbiuda ett hemman ibid 14 öre i
skatt som han af Jon Perꞵon ibid kiöpt hafr.
Michel Olufꞵon i Fröchsta lagbödh ett hemman ibidem 7 öre 4 ? i skatt 2dre
gången.
Eftersåsom Anders Hanꞵon i Töfsätter hafr widh sijne förfädher öfr 70 åhrs
tijdh warit medh sitt boohagh i Klångstabodherne, dher han hafr sijne gamble
upbygde Huuꞵ, dy kunde Rätten på Klångsta mans kiäremåll eij döma honom
dher ifrån, för ähn thet mz bättre skiäl skier.

